
 

              LEONARDO DA VINCI ALFA 

         EDUCAÇÃO INFANTIL NÍVEL A – ANO LETIVO 2022 

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL 

• 01 caixa de giz de cera 12 cores tamanho grande tipo estaca (grosso) 

• Caixa organizadora plástica de 5 litros 

• 01 tesoura pequena sem ponta 

• 01 caixa de lápis de cor jumbo  

• 01 lápis preto tipo jumbo com borracha na ponta 

• 01 conjunto de canetas hidrográficas ponta grossa, 12 cores 

• 02 tubos de cola bastão tamanho grande 

• 01 pincel nº 8 

• 01 pincel chato nº 16 

• 01 pasta simples com elástico (tema) 

• 01 pasta Polimer ofício, com 100 plásticos, capa transparente 

• 01 pasta catálogo Clear Book – A3 – 40 sacos 

• 01 pendrive 16gb 

• 01 estojo redondo de aquarela com 12 cores 

• 02 blocos para pintura 300g/m2 – A3 – Canson 

• 01 pacote de folhas brancas para desenho A3 – 120g/m2 

• 100 folhas de papel desenho A4 – 180g/m2 

• 01 pacote de papel colorido criativo – 120g/m2 – A4 

• 01 pacote de papel colorido A3 



• 01 pote de tinta guache – 250ml (cor livre) 

• 05 potes de massa de modelar – cores variadas 

• 01 pacote de olhinhos móveis (grande) 

• 04 folhas de e.v.a. cores variadas (pequenas) 

• 01 pacote de pompom (cores variadas) 

• 01 conjunto de cola colorida 

• 01 folha transparente de acetato 

• 01 folha de papel celofane colorido 

• 02 folhas de papel crepom – cor livre 

• 02 tubos de cola branca líquida 

• 02 folhas de lixa de madeira (média) 

• 01 unidade de brocal – colorido 

• 01 pacote de Perfex ou similar  

• 01 revista usada (Cláudia, Caras, Casa, etc) 

• 01 pincel atômico preto 

• 02 canetas permanentes (preta/ vermelha) 

• 01 brinquedo para ambiente interno, adequado à faixa etária (carros, panelinhas, bonecos, bonecas) 

• 01 pacote de lantejoulas grandes nº 12 

• 02 cadarços – cores variadas 

• 10 bandejas de papel (número 7) 

• botões grandes de cores variadas 

• 01 pacote de massa de e.v.a. para modelagem 

• 01 livro de literatura infantil (adequado à faixa etária) 

• 01 pacote de palito de picolé colorido 

• 01 pacote de palito de churrasco 

• 01 jogo (dominó, memória, quebra-cabeça, etc) adequado à faixa etária 

• 01 rolo de fita parda larga 

• 01 rolo e um cortador de plástico para massinha de modelar 



• 01 lupa 

• 01 lanterna pequena  

MATERIAL NÃO ESTRUTURADO  

• Pinhas  

• Chaveiros com chaves velhas 

• Tocos de madeira 

• Conchas (limpas) 

• Pedras lisas 

• Rolhas de garrafa 

MATERIAL PARA DEIXAR NA MOCHILA TODOS OS DIAS 

• 01 toalha para o lanche  

• 01 garrafa de água identificada 

• 01 muda de roupa adequada à estação do ano 

• 01 pacote de lenço umedecido 

LIVROS 

Língua Inglesa - Learn English with Dora the explorer - Level 2 - Student Book 

Yoko Mia Hinano – Editora Oxford – 2019 

ISBN: 9780194052177 
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